
4. Organizacje pracodawców sà reprezentowane
w Komisji przez 6 przedstawicieli wyznaczonych przez
Zwiàzek Armatorów Polskich.

§ 4. 1. Pracami Komisji kierujà wspó∏przewodniczàcy:

1) przedstawiciel Rzàdu,

2) przedstawiciel zwiàzków zawodowych, wyznaczo-
ny przez cz∏onków Komisji reprezentujàcych zwiàz-
ki zawodowe,

3) przedstawiciel organizacji pracodawców, wyzna-
czony przez cz∏onków Komisji reprezentujàcych or-
ganizacje pracodawców.

2. Wspó∏przewodniczàcych powo∏uje Prezes Rady
Ministrów.

3. Do zadaƒ wspó∏przewodniczàcych nale˝y:

1) przewodniczenie posiedzeniom Komisji,

2) ustalanie harmonogramu prac Komisji, w szczegól-
noÊci przez ustalenie terminów i programów kolej-
nych posiedzeƒ Komisji,

3) powo∏ywanie doraênych zespo∏ów problemowych
oraz ustalanie przedmiotu ich dzia∏ania,

4) ustalanie sk∏adów osobowych sta∏ych i doraênych
zespo∏ów problemowych,

5) powo∏ywanie wspó∏przewodniczàcych zespo∏ów
problemowych,

6) zlecanie wykonania ekspertyz na rzecz Komisji.

§ 5. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach
plenarnych oraz w zespo∏ach problemowych.

2. W ramach Komisji dzia∏ajà sta∏e zespo∏y
problemowe:

1) Zespó∏ do Spraw ˚eglugi Morskiej,

2) Zespó∏ do Spraw Rybo∏ówstwa Dalekomorskiego.

3. W razie potrzeby mogà byç powo∏ywane
doraêne zespo∏y problemowe.

4. Komisja mo˝e korzystaç z pomocy ekspertów.

§ 6. Do zadaƒ sta∏ych i doraênych zespo∏ów proble-
mowych Komisji nale˝y wykonywanie zadaƒ, o których
mowa w § 2, w zakresie w∏aÊciwoÊci zespo∏ów i przed-
stawienie Komisji wyników prac.

§ 7. 1. Pracami zespo∏ów problemowych kierujà ich
wspó∏przewodniczàcy.

2. Do zadaƒ wspó∏przewodniczàcych zespo∏ów na-
le˝y:

1) przewodniczenie posiedzeniom zespo∏ów,

2) ustalanie harmonogramu prac zespo∏ów, w szcze-
gólnoÊci przez sporzàdzanie okresowych informa-
cji dla Komisji o pracach zespo∏ów,

3) ustalanie terminów i zakresu tematycznego kolej-
nych posiedzeƒ zespo∏ów.

§ 8. Posiedzenia Komisji i zespo∏ów problemowych
zwo∏uje  odpowiednio wspó∏przewodniczàcy Komisji
lub zespo∏u reprezentujàcy Rzàd, dzia∏ajàc w uzgod-
nieniu ze wspó∏przewodniczàcymi reprezentujàcymi
odpowiednio zwiàzki zawodowe i organizacje praco-
dawców, z w∏asnej inicjatywy lub na wniosek wspó∏-
przewodniczàcego reprezentujàcego odpowiednio
zwiàzki zawodowe i organizacje pracodawców.

§ 9. 1. Posiedzenia Komisji odbywajà si´ w zale˝no-
Êci od potrzeb, nie rzadziej ni˝ raz na dwa miesiàce.

2. Posiedzenia sta∏ych i doraênych zespo∏ów pro-
blemowych odbywajà si´ w zale˝noÊci od potrzeb, nie
rzadziej ni˝ raz mi´dzy posiedzeniami Komisji.

3. Z posiedzeƒ Komisji i zespo∏ów problemowych
sporzàdza si´ protokó∏.

§ 10. 1. Obs∏ug´ Komisji zapewnia urzàd obs∏ugu-
jàcy ministra w∏aÊciwego do spraw pracy, z zastrze˝e-
niem ust. 2.

2. Obs∏ug´ sta∏ych zespo∏ów problemowych za-
pewnia:

1) Zespo∏u do Spraw ̊ eglugi Morskiej — urzàd obs∏u-
gujàcy ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki
morskiej,

2) Zespo∏u do Spraw Rybo∏ówstwa Dalekomorskiego
— urzàd obs∏ugujàcy ministra w∏aÊciwego do
spraw rolnictwa.

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 24 paêdziernika 2000 r.

w sprawie nak∏adania grzywien w post´powaniu mandatowym.

Na podstawie art. 68 § 1 ustawy z dnia 20 maja
1971 r. — Kodeks post´powania w sprawach o wykro-
czenia zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady
i sposób nak∏adania grzywny w drodze mandatu karne-
go oraz uiszczania tak na∏o˝onych grzywien.



§ 2. Warunkiem na∏o˝enia grzywny w drodze man-
datu karnego jest wyra˝enie przez sprawc´ wykrocze-
nia zgody na przyj´cie mandatu.

§ 3. 1. Funkcjonariusze Policji nak∏adajà grzywny
w drodze mandatu karnego kredytowanego, z zastrze-
˝eniem ust. 2.

2. Funkcjonariusze Policji, wobec sprawców wykro-
czeƒ nie majàcych sta∏ego miejsca zamieszkania na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nak∏adajà grzywny
w drodze mandatu karnego gotówkowego.

§ 4. Funkcjonariusze innych organów mogà nak∏a-
daç grzywny w drodze mandatu karnego gotówkowe-
go do wysokoÊci 100 z∏ albo mandatu karnego kredy-
towanego.

§ 5. 1. Wzór formularza, przy którego wykorzysta-
niu nak∏ada si´ grzywny w drodze mandatu karnego
gotówkowego, stanowi za∏àcznik nr 1 do rozporzàdze-
nia.

2. Wzór formularza, przy którego wykorzystaniu na-
k∏ada si´ grzywny w drodze mandatu karnego kredyto-
wanego, stanowi za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 6. 1. Funkcjonariusz Policji lub innego organu,
wydajàc za pokwitowaniem odbioru mandat karny
kredytowany, poucza ukaranego o obowiàzku uisz-
czenia na∏o˝onej grzywny w terminie siedmiu dni oraz
o skutkach nieuiszczenia grzywny w tym terminie.

2. Pokwitowanie odbioru mandatu karnego kredy-
towanego przekazuje si´ niezw∏ocznie do urz´du woje-
wódzkiego albo urz´du gminy (miasta), zgodnie z w∏a-
ÊciwoÊcià wynikajàcà z § 7 ust. 1 i 2.

§ 7. 1. Grzywn´ na∏o˝onà w drodze mandatu karne-
go kredytowanego ukarany wp∏aca do kasy w∏aÊciwe-
go urz´du wojewódzkiego lub na rachunek bankowy
tego urz´du, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. W razie na∏o˝enia grzywny w drodze mandatu
karnego kredytowanego przez stra˝nika stra˝y gminnej
(miejskiej), ukarany wp∏aca jà do kasy w∏aÊciwego
urz´du gminy (miasta) lub na rachunek bankowy tego
urz´du.

3. W razie dokonania wp∏aty grzywny, o której mo-
wa w ust. 1 i 2, na rachunek bankowy, koszty z tym
zwiàzane ponosi ukarany.

§ 8. 1. Kwoty pieni´˝ne uzyskane z grzywien na∏o-
˝onych w drodze mandatu karnego gotówkowego
wp∏aca si´, za poÊrednictwem organu, którego funk-
cjonariusz na∏o˝y∏ mandat, do kasy lub na rachunek
bankowy w∏aÊciwego urz´du wojewódzkiego, z za-
strze˝eniem ust. 2.

2. Kwoty pieni´˝ne uzyskane z grzywien na∏o˝o-
nych w drodze mandatu karnego gotówkowego przez
stra˝nika stra˝y gminnej (miejskiej) wp∏aca si´ do kasy
w∏aÊciwego urz´du gminy (miasta) lub na rachunek
bankowy tego urz´du.

3. Op∏aty pocztowe i bankowe zwiàzane z dokona-
niem wp∏aty obcià˝ajà rachunki bankowe urz´dów,
o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 9. Bloczki mandatów karnych, u˝ywane przed
dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, mogà byç sto-
sowane do dnia 31 grudnia 2000 r.

§ 10. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych z dnia 5 marca 1991 r. w sprawie nak∏ada-
nia, uiszczania i Êciàgania grzywien w post´powaniu
mandatowym (Dz. U. z 1998 r. Nr 94, poz. 601).

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 li-
stopada 2000 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR FORMULARZA MANDATU KARNEGO KREDYTOWANEGO
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